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 چكيده
این  شده است. زیست محيطو سبب تخریب منابع طبيعي و  یافته افزایشچشمگيری  طور بههای اخير استخراج از معادن در سال      

پوشش گياهي در مراتع اطراف معدن مس دره ساختار غنا، یكنواختي و  بر تنوع، معدنكاریهای فعاليت تأثيررسي بر منظور بهتحقيق 
( 044-9444( و )744-044(، )4-744) فاصله بابرداری انجام تحقيق سه سایت نمونه برایزرشك واقع در استان یزد انجام شد. 

شيب مستقر و در هر  جهت برعمود  صورت به متر از هم 04متری به فاصله  744كت ترانس 9در هر سایت  بعدمتر از معدن انتخاب و 
و تراکم  موجود های گونهو در هر پالت، درصد تاج پوشش  متر از هم قرار گرفت 94به فاصله  مترمربعي 7پالت  90ترانسكت 

ها در سه ای نشان داد که تمامي شاخصي گونههای مختلف تنوع، غنا و یكنواختتجزیه واریانس برای شاخصنتایج  ثبت شد. هرگونه
-از معدن افزایش مي فاصله باو تنوع  غنا های شاخص که یطور به (.>p .40/4داری داشته است )تفاوت معني يبررس موردمحدوده 

-یش معنيافزایش فاصله از معدن سبب افزا همچنين یابد و در عوض شاخص یكنواختي پوشش گياهي در نزدیك معدن بيشتر است.

گردید در پوشش گياهي  Lamiaceaeو  Asteraceae ،Fabaceae،Poaceae، Chenopodiaceae های تيرهدار درصد تاج پوشش 
(40/4 p<.) و  يانعلف گندم، ها یا بوتهژئوفيت، کاموفيت، همي کریپتوفيت،  مانند ساختار پوشش گياهيبراین برخي  عالوه

انجام عمليات معدنكاری تا حد  که داشتاز آن  حكایتنتایج  يطورکل به یكي معدن کاهش یافتند.داری در نزدمعني طور به ها چندساله
الزم است در بررسي  رو ازاین است و سبب کاهش تنوع گياهي شده است.گذاشته  يرتأثزیادی بر ساختار پوشش گياهي منطقه 

 قرار گيرد. توجه موردبه مرتع  وارده یها خسارت
 

 .، معدن مس دره زرشك، استان یزدساختار پوشش گياهي، یا گونه تنوع :كليدی های واژه
 

 مقدمه
امروزه به دليل اینكه کشور ایران در مسير پيشرفت 

یك صنعت،  عنوان بهتوجه دولت به معادن  ،قرارگرفته
های و به همين دليل بسياری از عرصه افتهی شیافزا شيازپ شيب

 یمعدنكار .اند شده یمعدنكاردستخوش عمليات  يعيمنابع طب
های ارزشمند یا دیگر فعاليت بشر مشتمل بر استخراج کاني به

 انداز چشمتغيير  تخریب و شود.مواد از زمين و معادن گفته مي
طبيعي، تغييرات شدید شكل اوليه طبيعت، تسریع فرایند 

ای زیرزميني و هآب یها يآلودگفرسایش، وقوع سيل و 
 یمعدنكارز پيامدهای همچنين تخریب پوشش گياهي ا

اثرهای  یمعدنكاربه نوع عمليات با توجه  باشد. مي
های شود. آلودگيمحيطي مختلفي بر جای گذاشته مي یستز
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های خوردن تعادل اکوسيستمنقش مهمي در بهم يطيمح ستیز
برداری های ناشي از بهرهلودگيآطبيعي دارد، بنابراین مطالعه اثر 

ی مرتعي از اهميت بسياری برخوردار هااز معادن بر اکوسيستم
خشك، های مناطق خشك و نيمهاکوسيستم که یيازآنجااست. 

بسيار شكننده بوده و در صورت تخریب جوامع گياهي این 
اطمينان رو برای  ازاینبسيار کند است،  آنهامناطق، روند احياء 

ها، بررسي تغييرات ساختار از وضعيت و سالمتي این اکوسيستم
زیرا  گياهي و تنوع گياهي امری الزم و ضروریست.پوشش 

تغييرات در پوشش  عوامل نیمهمترها یكي از این شاخص
 مدیریتالبته برای  (.Huston,1979باشند ) يمگياهي هر منطقه 

مراتع نيز مهم است.  پوشش شاخص ساختار بررسيبهتر مراتع 
زیرا حساسيت این شاخص در واکنش به تغييرات ناشي از 

در  های مختلف متفاوت است.کاری مراتع و مدیریتدست
ها که ای از گونهدر مراتع، مجموعهساختار پوشش بررسي 

برخي خصوصيات مورفولوژیكي و فيزیولوژیكي مشترك داشته 
باشد که در منابع نظر ميمد و نقش مشابهي در اکوسيستم دارند

 ,Parueloشود یاد مي آنهااز  ساختار پوشش گياهي عنوان به

امروزه بخشي از مطالعات به بررسي اثر تغييرات ناشي . ((1996
گياهي  پوششساختار  های مختلف مراتع براز مدیریت

 ;Ruthven,1998; Badri poor, 2007) اندپرداخته

Baghestani Meybodi et al., 2007; Hosseinzadeh et 

al., 2008; Fakhimi et al., 2009; Hoshini et al., 2009; 

Jozaghyan et al., 2016; Amiri et al., 2017; Jafarian et 

al., 2019). توان ميطریق مطالعه تنوع گياهي  زهمچنين ا 
ناشي از  ایجادشدهپویایي جامعه گياهي را در اثر تغييرات 

گيری تنوع با اندازهکه  طوری به بررسي نمود. ها کاری دست
 Mirzaei etکرد ) رسيدر محيط بررا ها توان توزیع گونه مي

al., 2019 ) های  سازگان، توصيهبر پویایي بوم يدتأکو با
(. با Van der Maarel, 1988) مدیریتي مناسب ارائه نمود

 و یمعدنكارمحيطي ناشي از های زیستتوجه به آلودگي
تغييراتي که غلظت باالی عناصر در خاك اطراف معادن ایجاد 

 ياهي مقاوم به فلزات سنگينهای گکنند برخي از جمعيتمي
 آنهاراهبرد بيشتر های آلوده رشد کنند که توانند در خاكمي

 ،باشدممانعت در جذب فلز و محدودیت در انتقال آن مي

حذف و  زمان مرور بهدر اطراف معدن  ها گونهبرخي  که درحالي
آلوده به  یها خاكتنوع گياهي در  معموالً. شوند يمیا کمياب 

 & Merianاست )ن کمتر از مناطق غير آلوده فلزات سنگي

Calson, 1991 .)Monemi ( 7498و همكاران)، معدن  يرتأث
اف آن در ربوکسيت را بر ساختار و پوشش گياهي مراتع اط

نشان داد آنان نتایج تحقيق  صدرآباد ندوشن یزد بررسي کردند.
سبب تغيير ساختار پوشش و کاهش تراکم  یمعدنكارکه 

از  یبردار بهرهاطراف معدن شده است. همچنين گياهان در 
و  يانعلف گندمو  ها یا بوتهبرخي از  کاهشمعدن باعث 

ای در جامعه نزدیك معدن کاهش تنوع و غنای گونه يجهدرنت
 يرتأثبه بررسي  (،7497همكاران )و  Jozaghyanاست. شده 

بر وضعيت پوشش گياهي و خاك  و گچاستخراج معدن رس 
زی اصفهان پرداختند. نتایج  طق خشك در سگاکوسيستم منا

در  زایي يابانبوضعيت پوشش و خاك بيانگر آن بود که سرعت 
 ،(7490همكاران ) و Rezaeiبيشتر است.  یمعدنكارمناطق 

معدن مس سونگون ورزقان واقع در  محيطي یستزاثرهای 
شرقي را بر اکوسيستم طبيعي اطراف معدن  یجانآذربااستان 

ش اسيدیته و فلزات یافزاکه نشان داد آنان  نتایج .بررسي کردند
مهمي بر خاك و پوشش  يرتأث سنگين حاصل از فعاليت معدن،

گياهي اطراف معدن گذاشته و قسمت وسيعي از منطقه عاری از 
معدن  های يتفعالهمچنين بررسي  پوشش گياهي شده است.

اثرهای مشخص نمود که استخراج معدن موجب  Burkuru قلع
توليد، تراکم  نامطلوب مانند درصد پوشش تاجي، محيطي تیسز

موجب فرسایش و تخریب خاك  يجهدرنتو تنوع گياهان و 
ای دیگر گزارش در مطالعه (.Holm et al., 2002) استشده 

گردید که استخراج طال در نيجریه موجب کاهش شدید پوشش 
است گياهي منطقه و همچنين آلودگي گياه و خاك گردیده 

(Ayobami Salamia, 2003.) 
نزدیك معادن سبب  مراتع در تخریب این فرضيه که با
پوشش و کاهش تنوع  ساختارخاك و تغيير در  یکار دست

بر  یمعدنكاربررسي اثر  باهدفاین تحقيق  ،شود يمگياهي 
پوشش گياهي در اطراف معدن ساختار و غنا  تغييرات تنوع

در  تواند يمراین بناب .است شده  انجاممس دره زرشك یزد 
های از معدن به مرتع و روش واردشده یها خسارتتعيين 
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 موردمدیریت صحيح در جهت کاهش خسارت وارده به مراتع 
 .يردقرارگ استفاده

 

 ها  مواد و روش
 معرفی منطقه

غربي یزد کيلومتری جنوب 74زرشك در فاصله   دره  منطقه
شيراز  -یزدغربي تفت در مسير جاده کيلومتری جنوب 40و 

 04درجه و  09دقيقه تا  40درجه و  09در طول جغرافيایي 
 99دقيقه تا  71درجه و  99دقيقه شرقي و عرض جغرافيایي 

معدن مس (. 9شكل دارد )دقيقه شمالي قرار  97درجه و 
 7444زرشك و در ارتفاع   زرشك در محل روستای دره  دره

ت کوه کله کفترو و توسط ارتفاعا شده  واقعمتری از سطح دریا 
متر در غرب و کوه تمبه مرسوخته با ارتفاع  7190با ارتفاع 

متر در شرق احاطه گردیده است. کانسار مس دره  7244
های تكتونيكي فعال ایران مرکزی   زرشك بر روی یكي از زون

غربي گرانيت شيرکوه قرار دارد. این منطقه به دليل    و در حاشيه
خنك  نسبتاً ی شيرکوه، از آب و هوایيها قرار گرفتن در دامنه

 (.Dalvand et al., 2015)برخوردار است 
 

 

 
 و ايران در استان يزد معدن مس دره زرشك برداری وهای نمونهسايت موقعيت -1 شکل

 

 تحقيق روش

-744پژوهش در سه مكان مرتعي با فواصل معين )این 
شك زر  متر( از معدن دره 044-9444و  044-744، 4

عوامل ارتفاع  از نظرمناطق  که یطور به (.9شكل شد )انجام 
 مشابه بوده و نسبتاًشيب و جهت شيب  از سطح دریا،

دليل  است. شده  ارائه 9و  9،7جدول در  آنهامشخصات 
در فواصل  یمعدنكار هایانتخاب این فواصل کاهش اثر

الزم  (.Monemi et al., 2018است )تر از کانون بحران دور
های  یتسا ترکيب گياهي پوشش مرتع دره ذکر است که ب

 (.4انتخابي متفاوت است )جدول 
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که  خردادماهبرداری از اواسط اردیبهشت تا اواخر نمونه
 .انجام شدگياهان منطقه در مرحله رشد رویشي بودند  بيشتر

به این  ،سيستماتيك بود -دفيابرداری تص روش نمونه
 خط اولين محلبرداری صورت که در هر سه سایت نمونه

سپس در هر  مشخص شد. تصادفي صورت به ترانسكت
متر از هم  04متری به فاصله  744ترانسكت  9سایت 

در هر ترانسكت  بعدشيب مستقر و  جهت برعمود  صورت به
 متر از هم قرار گرفت. 94مربعي به فاصله متر 7پالت  90

 صادفيت نيز ترانسكت خط هر روی گذاری پالتاولين  محل
دست  ها بهاساس اندازه و پراکنش گونه بر ها پالت ابعاد بود.

با روش ميانگين تجمعي  نياز موردهای آمد و تعداد پالت
در هر پالت درصد تاج  (.Mesdaghi, 2011) شدمشخص 

 های گياهي سپس نمونه ثبت شد. هرگونه تراکمو  پوشش
ر های موجود د  با توجه به نمونه و گردید آوری جمع

هرباریوم مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان یزد 
تصاویر موجود در کتاب فلور یزد  آنهاو مقایسه 

(Mozaffarian, 2000 و همچنين )منابع فلوری  مطالعه با
(، فلور ترکيه Rechinger, 1963-2015فلورا ایرانيكا ) مانند

(Davis, 1965-1988( فلور ایران ،)Assadi et al., 1988-

(، Ghahraman, 1978-2003(، فلور رنگي ایران )2019

های   رستني و (Maassoumi, 1989-2005های ایران )  گون
-طبقه و شدند ( شناسایيMobayen, 1980-1996ایران )

 زیستي و فرم رویشي فرمبر اساس طول عمر،  آنهابندی 
(Raunkiaer, 1934) بررسي تغييرات برای. انجام شد 

 رویشي فرمهای طول عمر، گياهي از مؤلفه پوششساختار 
 یكهرکه  هایي مزیتبا توجه به  زیستي استفاده شد. فرم و

برای  نسبت به هم دارند ای گونهبررسي تنوع  های شاخصاز 
-از شاخص در فواصل مختلف از معدن ای تنوع گونهبررسي 

استفاده شد. زیرا واینر  -سيمپسون و شانون تنوع  های
نادر حساس است و در عوض  یها گونهبه  شاخص شانون

غالب حساس بوده و  یها گونهشاخص تنوع سيمپسون به 
 Torelaدهد ) يموزن بيشتری  یادترز فراوانيبا  یها گونهبه 

et al., 2008.) های ای از شاخصمقایسه غنای گونه برای
 .(Ejtehadi et al., 2010شد )استفاده  مارگالف و منهينيك

به شرایط منطقه بين  با توجه یا گونهغنای  یها شاخصاین 
محاسبه  برایهمچنين  .استمتغير  نهایت يب تا صفر

 Ejtehadiشد )استفاده  یلواای از شاخص پیكنواختي گونه

et al., 2010). افزار ها با استفاده از نرمهمه این شاخص
PAST افزار آماری در نرمهای  تحليل .محاسبه شدند

SPSS19 دانجام ش. 
 

 (Shannon & Weaner,1949)  (وینر )شاخص تنوع شانون 

 1-D=1- (Simpson,1949) (D-9سيمپسون )شاخص تنوع 

 E= (Pielou,1966) (Eپيلو )شاخص یكنواختي 

 R1= (Margalef,1958) (R1مارگالف )شاخص غنای 

 R2= (Menhenic,1964) (R2نيك )يی منهشاخص غنا

 :آنهاکه در  

ni:  تعداد افراد گونهi ام در نمونه 

N: تعداد کل افراد در نمونه 

S:  باشد يمتعداد گونه در نمونه. 
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 استان يزد زرشك  های مطالعاتی در مراتع اطراف معدن مس دره  مشخصات مکان -1جدول 

نوع سازند 

 شناسي ينزم

افت ب

 خاك

شيب 

 غالب

جهت 

 غالب
 اقليم دامنه ارتفاعي

متوسط 

 دمای ساالنه

متوسط بارندگي 

 (mmساالنه )

مكان مطالعاتي/ 

 فاصله از معدن

 -کنگلومرا

 -مارن -آهك

 شيل

 -سيلتي

 لوم
97-0 

-جنوب

 غربي

7744-

7944 
 متر 4-744 774 7/99 خشك سرد

 -کنگلومرا

 -مارن -آهك

 شيل

 -سيلتي

 لوم
97-0 

-جنوب

 ربيغ

7744-

7944 
 متر 744-044 774 7/99 خشك سرد

 -کنگلومرا

 -مارن -آهك

 شيل

 -سيلتي

 لوم
97-0 

-جنوب

 غربي

7744-

7944 
 متر 044-9444 774 7/99 خشك سرد

 

 زرشك  در مراتع اطراف معدن مس دره و پوشش گياهی یبردار نمونه هایمکانمشخصات  -2جدول 

خاك  درصد

 لخت

درصد 

سنگ و 

 ریزهسنگ

 درصد

 الشبرگ

درصد 

پوشش 

 تاجي

 غالب تيپ گياهي

مختصات جغرافيایي 

اولين ابتدای 

ترانسكت در جهت 

 غربي شمال

مختصات 

 جغرافيایي

مكان مطالعاتي/ فاصله 

 از معدن

98 04 7 94 
Artemisia 
sieberi- 

Astragalus 

myriacanthus 

99°99' 2014/48 "N 

09°04' 774/1 "E 

99°99' 94/72 "N 

09°04' 74/97 "E 

 متر 744-4

47 97 0 79 
Artemisia 
sieberi- 

Astragalus 

myriacanthus 

99°99' 201/48 "N 

09°04' 99/0 "E 

99°99' 74/97 "N 

09°04' 17/97 "E 

 متر 044-744

91 70 8 78 
Artemisia 
sieberi- 

Astragalus 

myriacanthus 

99°94' 28/1 "N 

09°41' 794/02 "E 

99°99' 09/0 "N 

09°41' 89/08 "E 

 متر 9444-044
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 زرشك  های مطالعاتی در مراتع اطراف معدن مس دره  مکان پوشش مرتع در گرايش وضعيت و -3دول ج

گرایش مرتع 

)براساس ترازوی 

 گرایش(

 (شده اصالحوضعيت مرتع )بر اساس روش چهار فاکتوری  

 غالب تيپ گياهي
مختصات 

 جغرافيایي

مكان 

مطالعاتي/ 

فاصله از 

 معدن
نوع 

 گرایش

امتيا

 ز
 

طبقه 

 يتوضع

امتيا

 ز

بنيه و 

شادابي 

 گياه

ترکيب 

 گياهي

تاج 

پوشش 

 گياهي

 خاك

  +9 مثبت
خيلي 

 ضعيف
94 9 9 7 7 

Artemisia 
sieberi- 

Astragalus 

myriacanthus 

99°99' 94/72 "N 

09°04' 74/97 "E 

744-4 

 متر

 1 2 0 9 74 ضعيف  -9 منفي
Artemisia 
sieberi- 

Astragalus 

myriacanthus 

99°99' 74/97 "N 

09°04' 17/97 "E 

044-744 

 متر

 94 8 7 7 94 ضعيف  -9 منفي
Artemisia 
sieberi- 

Astragalus 

myriacanthus 

99°99' 09/0 "N 

09°41' 89/08 "E 

9444-

 متر 044

 
 زرشك  های مطالعاتی در مراتع اطراف معدن مس دره  مکان تركيب گياهی پوشش مرتع در -4جدول 

همطالع موردترکيب گياهي در مناطق   
مكان مطالعاتي/ فاصله از 

 معدن

Artemisia sieberi-Astragalus myriacanthus- Artemisia aucheri- Hertia angutifolia- Lactuca serriola- 

Euphorbia connate- Noae macronata- Boissiera squarrosa 
 

متر 744-4  

Astragalus myriacanthus- Artemisia aucheri- Hertia angutifolia- Lactuca serriola- Euphorbia connate- 

Noae macronata- Boissiera squarrosa- Stachys inflata 
متر 044-744  

Astragalus myriacanthus- Artemisia aucheri- Hertia angutifolia- Lactuca serriola- Euphorbia connate- 

Noae macronata- Boissiera squarrosa- Stachys inflate- Stipabarbata- Acantholimon heratense 
متر 9444-044  

 

 نتايج
ای در گونه يكنواختی و غنا های تنوع،تغييرات شاخص

 فواصل مختلف از معدن
 تنوع، های مختلفبرای شاخص واریانس تجزیه نتایج

ها در تمامي شاخص ای نشان داد کهیكنواختي گونه و غنا
است داری داشته تفاوت معني يسبرر موردسه محدوده 

 و مارگالوف و منهينيكیي غنا هایشاخص (.0جدول )
متر(  044از )تنوع سيسپسون و شانون در فاصله مياني 

داری نسبت به فواصل دور از  معني طور بهتا نزدیك معدن 
شاخص یكنواختي پایلو در  ولي است. افتهی  کاهشمعدن 

دهد  يمنشان  را ریدامراتع نزدیك معدن افزایش معني
 (.0جدول )
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 های تنوع، غنا و يکنواختی در فواصل مختلف از معدن دره زرشك استان يزدجدول تجزيه واريانس به همراه ميانگين شاخص -5جدول 

  متر() معدنفاصله از   

 ها شاخص
 

 F  9444-044 044-744 744-4 مقدار P مقدار

*44/4 28/7  08/4 ± 79/4 a 98/4 ± 2/4 b 94/4 ± 97/4 b تنوع سيمپسون 

*49/4 99/8  97/7 ± 99/4 a 27/9 ± 29/4 b 04/9 ± 91/4 b واینر -ن وتنوع شان 

*47/4 49/49  77/9 ± 91/4 a 49/9 ± 97/4 b 17/7 ± 99/4 b غنای مارگانف 

*49/4 78/94  79/9 ± 29/4 a 74/9 ± 79/4 b 99/9 ± 94/4 b غنای منهينيك 

*40/4 27/7  99/4 ± 99/4 b 00/4 ± 97/4 ab 29/4 ± 49/4 a نواختي پایلویك 
 درصد است. 0در سطح  دار معنيبيانگر اختالف  و عالمت * است شده  دادهدار با حروف متفاوت نشان اختالف معني

 

 در فواصل مختلف از معدنساختار پوشش تغييرات 

برداری های نمونههای موجود در سایتتعداد گونه
 از این گياهي بودند. تيره 99گونه متعلق به  78شامل 

نتایج  تيره گياهي در هر سه سایت مشاهده شد. 2 تعداد
های مشترك گياهي در سه سایت در آناليز واریانس تيره

دار بودن از معنيحكایت فواصل مختلف از معدن، 
تيره گياهي موجود در سه سایت  2تغييرات پوشش 

مقایسه ميانگين نشان داد که افزایش  برداری بود.نمونه
دار درصد تاج پوشش ب افزایش معنيفاصله از معدن سب

، Asteraceae ،Fabaceae ،Poaceae های تيره
Chenopodiaceae  وLamiaceae  در پوشش گياهي

(. در مقابل در منطقه اطراف معدن 4جدول گردید )
افزایش  Zygophylaceaeو  Ephedraceaeپوشش تيره 

 یهاتيره های موجود در منطقه،از تيره (.7جدول یابد )مي
Brasicaceae،Caryophilaceae ،Colchicaceae 

،Convolvulaceae،Ephedraceae ، Thymelaceae  و
Plumbaginaceae 744-044) فاصله باهای در سایت 

متر( از معدن مشاهده شدند و  044-9444متر( و )
( متر از 744-044در فاصله ) طفق Iridaceaeخانواده 

تجزیه  اصل ازنتایج ح (.7جدول شد )معدن مشاهده 
دهد که درصد نشان مي ساختار پوشش گياهيواریانس 

دهد که درصد تاج نشان مي یستيز یها فرمتاج پوشش 

همي کریپتوفيت، ژئوفيت  تروفيت، یستيز یها فرمپوشش 
برداری دارای اختالف و کاموفيت در هر سه سایت نمونه

ساختار پوشش نتایج مقایسه ميانگين . معني دار هستند
ها و همي کریپتوفيت ،هاداد که ژئوفيت نشان اهيگي

، دارندها در فاصله دور از معدن بيشترین سهم را کاموفيت
بيشترین درصد تاج پوشش متعلق به  که يدرصورت
 .(2جدول )باشد ها در فاصله نزدیك معدن ميتروفيت

دهد که یشي نشان ميفرم رو نتایج تجزیه واریانس
ای ی بر عملكرد پوشش گياهان بوتهداری اثر معنيمعدنكار

ي برگان علف پهن، اما در مقابل داشته استيان علف گندمو 
 نبودندداری در فواصل مختلف از معدن دارای اختالف معني

نتایج آناليز واریانس نشان داد که  همچنين .(2جدول )
 ها چندسالهها و  داری بر یكساله يمعنفاصله از معدن، اثر 

ها در  پوشش یكسالهدرصد تاج (.2ول جداست )داشته 
و بيشترین درصد  فواصل مختلف از معدن، دارای اختالف

نزدیك معدن  متر( 4-744ها در فاصله ) پوشش یكسالهتاج
شود. همچنين نتایج مقایسه ميانگين نشان داد که مشاهده مي
 4-744)در نزدیك معدن  ها چندسالهپوشش درصد تاج

-044متوسط ) فاصله باو سایت متر( حداقل است و در د
معدن بيشتر بوده و  ( ازمتر 044-9444متر( و دور ) 744

 داری وجود ندارد.اختالف معني
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 يزداستان دره زرشك  فواصل مختلف از معدنهای گياهی در تيرهپوشش درصد تاجواريانس به همراه ميانگين  يزآنال -6جدول 
   متر(معدن )فاصله از    

 هانام علمي تيره   F  9444-044 044-744 744-4ار مقد pمقدار 

*47/4  29/9   82/9 ± 48/4 a 81/9 ± 48/4 b 09/4 ± 99/4 c  Asteraceae 

22/4  70/4   49/4 ± 47/4  478/4 ± 97/4  -  Brasicaceae 

7/4  9/0   98/9 ± 99/4  70/9 ± 98/4  -  Caryophilaceae 

*49/4  99/2   90/9 ± 79/4 a 10/4 ± 94/4 a 7/4 ± 99/4 b  Chenopodiaceae 

2/4  10/71   77/4 ± 94/4  99/4 ± 47/4  -  Colchicaceae 

91/4  29/9   99/4 ± 44/4  70/4 ± 99/4  -  Convolvulaceae 

*49/4  14/40   441/4 ± 42/4 c 71/4 ± 90/4 b 79/4 ± 77/4 a  Ephedraceae 

*44/4  19/9   79/9 ± 97/4 a 79/9 ± 77/4 b 08/4 ± 72/4 c  Fabaceae 

- -  - 99/4 ± 91/4  -  Iridaceae 

*492/4  97/9   49/4 ± 48/4 a 99/4 ± 94/4 a 99/4 ± 98/4 b  Lamiaceae 

80/4  88/4   78/4 ± 99/4  90/4 ± 44/4  -  Plumbaginaceae 

*497/4  98/7   09/4 ± 74/4 a 79/4 ± 70/4 b 49/4 ± 72/4 c  Poaceae 

*40/4  99/2   0/4 ± 77/4 a 42/4 ± 77/4 b -  Thymelaceae 

*491/4  77/9   49/4 ± 99/4 c 79/4 ± 91/4 b 09/4 ± 94/4 a  Zygophylaceae 

 درصد است. 0در سطح  دار معنيبيانگر اختالف  است و عالمت * شده  دادهدار با حروف متفاوت نشان اختالف معني
 

در فواصل  عمر طولو  رويشی فرمزيستی، فرمساختار پوشش گياهی،  پوششميانگين درصد تاج همراه به. آناليز واريانس 7 جدول
 شك استان يزدمختلف از معدن مس دره زر

 متر(معدن )فاصله از  

 P مقدار Fمقدار   044-9444 744-044 4-744  ساختار پوشش گياهي

 

 

 زیستيفرم

1/4  تروفيت ± 74/4 a 70/4 ± 90/4 b 72/4 ± 99/4 c  72/94 *49/4 

41/4  کریپتوفيتهمي ± 42/4 c 74/4 ± 47/4 b 98/9 ± 49/4 a  40/2 *47/4 

40/4  ژئوفيت ± 79/4 c 29/4 ± 41/4 b  79/4 ± 99/4 a  87/99 *49/4 

7/7  کامفيت ± 97/4 c 4/0 ± 74/4 b 0/1 ± 94/4 a  79/49 *49/4 

 

 رویشي فرم

79/4  يانعلف گندم ± 92/4 c 74/4 ± 74/4 b  19/4 ± 94/4 a  4/0 *42/4 

7/7  برگ پهن ± 49/4 a 8/7 ± 94/4 b 1/9 ± 94/4 a  79/97 79/4 

1/7  بوته ± 90/4 c 8/0 ± 94/4 b 8/1 ± 41/4 a  2/4 *479/4 

9/9  یكساله رعم طول ± 49/4 a 20/4 ± 41/4 b 92/4 ± 49/4 c  97/98 449/4 

9/7  چندساله ± 77/4 c 2/9 ± 79/4 a 8/4 ± 49/4 a  72/0 *44/4 
 درصد است. 0در سطح  دار معنيبيانگر اختالف  است و عالمت * شده  دادهدار با حروف متفاوت نشان اختالف معني
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 بحث
مورد  های شاخصاز  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

، در مورد شاخص تنوع شانون ای گونهارزیابي تنوع و غنای 
نيك و يغنای منه های شاخصوینر و سيمپسون و همچنين  –

 های شاخص که طوری به مارگالف نتایج یكساني مشاهده شد.
 (متر 9444-044) معدندر فاصله دور از  ذکرشده
-4) نزدیكبا فواصل  داری معنيو اختالف  یافته افزایش

. ( از معدن نشان دادندمتر 044-744) متوسط و( متر 744
و هر  کند ميیك تغيير  صفرتاشاخص تنوع سيمپسون بين 

 است تر پایينباشد تنوع گونه  تر نزدیكچه به صفر 
(Ejtehadi et al.,2010) با توجه به مطالب  بنابراین؛

مقدار این شاخص در فواصل نزدیك و متوسط از  شده گفته
تنوع  دهنده نشانکه  باشد مي 98/4و  94/4يب ترت معدن به

تا  0/9وینر بين  -پایين است. مقادیر شاخص شانون نسبتاً
که در این  (Ejtehadi et al., 2010) کند ميتغيير  0/9

در فواصل نزدیك و متوسط از  مطالعه مقدار این شاخص
تنوع  دهنده نشانمتغير است که این  24/9و  04/9 معدن بين
 های شاخصدامنه  .شده است کاری دست همنطق پایين در

تا  99/9) منهينيك( و 77/9تا  17/7) مارگالفغنای 
که پوشش  دارداز آن  حكایت مطالعه موردمراتع  در( 79/9

 کاری دستگياهي منطقه از غنای مطلوبي برخوردار نيست و 
مراتع در منطقه استحصال معدن سبب کاهش چشمگير غنای 

 ،استحصال معدن درنتيجه طورکلي به شده است. ای گونه
و تنوع و  بخش زیادی از پوشش گياهي از بين رفته است

تغييرات تنوع و  عبارتي، به است. یافته  کاهشای غنای گونه
کاری شده دست های اکوسيستم های ویژگياز  ای گونهغنای 

 ،ای یك اکوسيستم بيشتر باشداست. هرچه تنوع گونه
زیرا اغلب  ،است تخریب بيشترمقاومت آن در برابر 

و از منابع موجود به  شده  اشغال قبالًاکولوژیك  های آشيان
 ;Young et al., 2000) شود ميبهترین نحو استفاده 

Mirzaei et al., 2019) . پوشش گياهينتایج نشان داد که 
مراتع کمتری نسبت به  ای گونهنزدیك معدن تنوع و غنای 

معدن باعث حذف برخي از  يتفعالو  دور از معدن دارد
-دليل کاهش تنوع و غنای گونه های گياهي شده است.گونه

توان ناشي از عدم توانایي گياهان ای در نزدیك معدن را مي
 دانستکاری و تخریب خاك به دليل دست دوبارهبرای رشد 

(Ejtehadi et al., 2010).  زیرا در جوامعي که تخریب خاك
قدرت تحمل  هاتعداد اندکي از گونه ،شود انجام مي درپي پي

ای نای گونهغتنوع و  درنتيجه ،این شرایط را خواهند داشت
ای در فاصله یابد. شاخص تنوع و غنای گونهکاهش مي

 با نتایج دار یافته که اینمتر از معدن افزایش معني 044
(Holm et al., 2002; Marcantonio et al., 2013; 

Monemi et al., 2018) .بر اساس نتایج  هماهنگي دارد
 شاخص پایلو، یكنواختي در جوامع نزدیك معدن بيشتر

ها و باز شدن فضا تواند به دليل کمتر شدن گونهاست که مي
کاری خاك در باشد. همچنين دست مانده باقيهای برای گونه

جدید  اکولوژیك های آشيان شدنمعدن سبب فراهم  اطراف
های اسفند و برخي گونه مانند برای هجوم گياهان مهاجم

-مي ذکرشدههای ضور یكنواخت گونهحو  شود ميیكساله 

تواند علت حداکثر بودن شاخص یكنواختي در این منطقه 
نتایج حاصل از بررسي  .(Fakhimi et al., 2009) باشد

نشان داد که با نزدیك شدن به منطقه  ساختار پوشش گياهي
، Asteraceaeهای کاری شده اطراف معدن، تيرهدست

Fabaceae، Poaceae،Chenopodiaceae   وLamiaceae 
گياهان  بيشتر که یيازآنجا. یابد يمکاهش  داری يمعن طور به

 باکریپتوفيت ، کاموفيت و هميچندسالهتيره مذکور گياهان 
-دارای تاج اًاکثر بوده و يعلف گندمبوته و  یشيرو فرم

شند به تخریب ناشي باپوشش گسترده و یا ریشه راست مي
کاری حساس بوده و برای استقرار به محيط پایدار از دست

 که رسد يم نظر بنابراین به .(Jangjuo, 2009دارند )نياز 
ساختار پوشش تخریب و ناپایداری محيط باعث کاهش 

 Zygophylumتيره افزایش  در نزدیك معدن شود. ذکرشده
اری خاك سبب کدر نزدیك معدن به این دليل است که دست

اکولوژیك برای گونه مهاجم اسفند  های يانآش شدنفراهم 
همين دليل سهم این تيره در نزدیك معدن  شده است و به

برداری همچنين عمليات بهره گيری داشته است.افزایش چشم
مستقيم  طور بهاز معادن سبب حذف پوشش گياهي شده و 

را  سترسد  قابلو نور  بایومس باالی سطح خاك را کاهش
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افزایش داده است  یز کمهای یكساله و برای حضور گونه
(Shukri & Safaeyan, 1997.) همين دليل پوشش  به

داری را نشان گياهان یكساله در نزدیك معدن افزایش معني
ها در نزدیك معدن دهد. بر اساس نتایج، افزایش تروفيتمي

 کاری خاك ومتری( به دليل دست 744-4فاصله )و در 
 گذشته از این، باشد.مي خاك یرزهای رویشي افزایش جوانه

زیستي تروفيت در نواحي  ها و فرمافزایش یكساله
های به دليل وجود جوانه تواند يم نزدیك معدن، شده یبتخر

صورت مخفي در درون دانه و توانایي استفاده در هجانشين ب
در عوض  .(Mesdaghi, 2000)شرایط مطلوب باشد 

های رویشي پياز مانند خاك سبب آسيب به جوانه تخریب
سهم مهمي در  گونه  یناشده که  Iris sangoricaدر گونه 

سبب کاهش درصد  يجهدرنت ،ها داشتهزیستي ژئوفيت فرم
شود و با دور شدن از ها در نزدیك معدن ميپوشش ژئوفيت

 Hickmanشود )ناحيه تخریب بر ميزان ژئوفيت افزوده مي

et al., 2009). ها دار کاموفيتبر اساس نتایج، کاهش معني
ها در نزدیك معدن و همچنين تغيير در کریپتوفيتو همي

متر  044برداری از معادن تا فاصله ترکيب گياهي در اثر بهره
از فعاليت  متأثرتواند به دليل آلودگي خاك  از معدن، مي

 ;Marcantonio et al., 2013نتایج )باشد که با  یمعدنكار

Monemi et al., 2018فرم دارد. همچنين  ( همخواني
در فاصله نزدیك به معدن  يانعلف گندمو  ها یا بوته یشيرو
 یشيفرم رواما  ،است یافته  کاهشداری معني طور به

-داری در سه سایت نمونهعلفي تغييرات معني برگان پهن

مر، رسد دليل این ابه نظر ميبنابراین  برداری نداشته است.
نسبت به  يانعلف گندمای و مقاومت کمتر گياهان بوته

طوالني  که یطور به ي از فعاليت معدن مس باشد.شآلودگي نا
بودن عمر و تجمع عناصر مضر در این گياهان باعث 

در مناطق  آنهااز بين رفتن  یتدرنهاها و حساسيت این گونه
و همكاران  Monemiآلوده نزدیك معدن شده است. 

 يطورکل به به نتایج مشابهي دست یافتند.نيز  ،(7498)
به منجر گيری کرد که تخریب پوشش گياهي توان نتيجه مي

 یجا بهطلب مهاجم و یكساله جایگزیني گياهان فرصت
شود و کریپتوفيت ميگياهان چندساله کاموفيت و همي

متری  044تا فاصله  يبررس موردمعدن مس  يرتأثبيشترین 
توانسته است تنوع و پوشش  یمعدنكارت و از معدن بوده اس

همچنين آلودگي خاك و تغيير برخي  گياهي را کاهش دهد.
تا  خواص شيميایي و فيزیكي خاك در اثر برداشت معدن

اکوسيستم معدن ساختار پوشش گياهي حد زیادی بر 
به  یا گونهتنوع  یها شاخصهمچنين  .بوده است يرگذارتأث

و عامل  حساس بوده يستماکوس یکار دستتخریب و 
با  .شود يممحسوب  شده یبتخرپایش مراتع  برایمناسبي 

 یا گونهتنوع و غنای  مطالعه موردمنطقه  توجه به اینكه در
به دليل ميزان کم بارندگي و قرار داشتن در ناحيه گرم و 

پایين بوده و همچنين در ترکيب پوشش  نسبتاًخشك استپي 
حفاظت خاك و  لحاظ ازگياهي، گياهان باارزش مرتعي 

در  شود يمبنابراین توصيه  ،شود يمکيفيت علوفه کمتر یافت 
به این امر مهم توجه کافي شود تا از آینده  های یبردار بهره

عمل آید و ترکيب  مراتع جلوگيری به ازپيش يشبتخریب 
 .گياهي اصالح شود
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Abstract 

   In recent years, mining has increased dramatically and has led to the destruction of natural 

resources and the environment. This study was conducted to investigate the effect of mining 

activities on diversity, richness, uniformity, and vegetation structure in the rangelands around 

the Copper Mine in Dareh Zereshk, located in Yazd province. To conduct the research, three 

sampling sites with a distance of (0-200), (200-500), and (500-1000) meters from the mine were 

selected. Then, in each site, three transects of 200 meters at a distance of 50 meters from each 

other perpendicular to the slope, and in each transect, 15 plots of 2 m2 were placed at a distance 

of 10 meters from each other. In each plot, the canopy cover percentage and the density of 

existing species were recorded. The results of the analysis of variance for different indexes of 

diversity, richness, and uniformity of species showed that all indexes were significantly 

different in the three ranges (p <0.05).  Also, increasing the distance from the mine caused a 

significant increase in the canopy cover of Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, and 

Lamiaceae in vegetation (p <0.05) Besides, some vegetation structures such as geophytes, 

kamophytes, hemicryptophytes, shrubs, grasses, and perennials were significantly reduced near 

the mine. In general, the results showed that mining operations have greatly affected the 

vegetation structure of the region and have reduced vegetation diversity. Therefore, it is 

necessary to pay attention to the damage to the rangeland. 

 
Keywords: Species diversity, structure of vegetation cover, Dareh Zereshk copper mine, Yazd 

province. 
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